
ASSOCIACIO ESPORTIVA POBLA DE MAFUMET 
NIF: G43559459 
C/BASSAL S/N 

PROTOCOL DE SEGURETAT I PREVENCIÓ AMB MOTIU DE COVID-19 AE 
POBLA DE MAFUMET TEMPORADA 2020-2021 

Vista la situació excepcional en la que ens trobem és indispensable elaborar un protocol de 
seguretat i prevenció per tal de garantir la seguretat de jugadors, entrenadors de la associacio 
esportiva Pobla de Mafumet. 
. 
Aquest document es basa en els valors de: 

• Seguretat per tal que la institució sigui un espai on l’activitat esportiva es pugui desenvolupar
de manera segura i confortable.

• Salut de jugadors, entrenadors i directius per tal de reduir la transmissió i millorar la
traçabilitat.

• Vigència, d’aquestes previsions, per a tota la temporada 2020-2021, en coherència amb la
realitat de la situació en la que vivim.

1.- PROTOCOL D’ENTRADA I SORTIDA A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

  

   
Adjuntem “Declaració Responsable” per majors i menors d’edat, que s’ha de portar signada el 
primer dia d’entrenament.  

2. Actualment,es permet l’accés de familiars i amics de jugadors/es a les sessions 
d’entrenament i a l’interior del pavelló. A l’exterior d’aquest i les pistes exteriors es recomana 
mantenir la distància física interpersonal de seguretat de 2 metres.

3. Als entrenaments només accediran a les instal·lacions esportives els jugadors/es, 
entrenadors i membres del staff tècnic i treballadors.

4. Mascareta obligatòria en tot el recinte esportiu. Els jugadors/es se la podran treure una 
vegada estiguin al terreny de joc per començar a entrenar.

5. Es OBLIGATORI prendre la temperatura de tots els jugadors/es a l’arribar a l’entrada del 
pavelló, hi haurà un responsable, ja sigui l’entrenador/a o un membre del staff tècnic que ho 
repetirà. O bé el conserge de l’instal·lació.

6. Higiene de mans a l’accés del recinte a l’entrar i al sortir. 

1. Tots els jugadors, jugadores i personal vinculat a l’AE Pobla de Mafumet ha de signar la
“Declaració responsable” en relació a la situació de pandèmia generada per la Covid-19.
Així com comprometent-se a no anar a les instal·lacions esportives en el moment de la
pràctica de l’activitat organitzada pel Club si té símptomes o és un contacte estret.



7. L’entrenador de cada equip serà l’encarregat de tenir un control de l’assistència diària
als entrenaments i compartir aquesta informació amb els directius de forma regular per
tal de saber en tot moment els possibles contactes que es poden produir.

8. La seqüència per les entrades i sortides dels entrenaments serà la següent: just en el 
momento de començar l’entrenament, els participants de cada equip romandran a la part 
dreta de l’entrada del pavelló i entraran juntament amb el seu entrenador. A l’accedir  recinte 
se’ls prendrà nota de les dades necessàries per fer-ne seguiment i traçabilitat. Una vegada dins 
de la pista, es podran treure la mascareta per fer-ne l’activitat sota les indicacions dels 
entrenadors i/o responsables de l’activitat. Una vegada acabat l’entrenament, amb les seves 
pertinences i mascareta, sortiran tots junts. Ja que en cap cas coincidiran 2 grups ni a la pista ni 
als accessos.

9. Es podran fer ús dels lavabos, però tindrà un aforament màxim d’una persona.

10. Es podrà fer ús dels vestidors. 

2.- PROTOCOL DE NETEJA I DESINFECCIÓ 

Per tal d’evitar la propagació del virus, cal augmentar la freqüència de la neteja i desinfecció, 
caldrà pensar en productes i estris que puguin utilitzar també els jugadors/es, ja que ells 
hauran de col·laborar en la neteja, tant per fer-se conscients de la seva importància com per 
ajudar. Cal posar èmfasi en les zones més proclius al contagi: zones no poroses, baranes, 
manetes de portes, etc. 

1. Tant a l’entrada de les instal·lacions com a la sortida es disposarà de dispensadors de gel per
permetre que tota persona que accedeixi o surti del recinte es puguin rentar les mans sense
aglomeracions.

2. Es recomana que cada jugador/a utilitzi la seva pròpia pilota.

3. Pel que fa a la desinfecció del material esportiu utilitzat, cada entrenador responsable, al
finalitzar l’entrenament haurà de desinfectar amb tovalloletes desinfectants, paper assecant,
esprai desinfectant, etc., tot el material utilitzat durant la sessió. Fins que no s’hagi realitzat
aquesta tasca no es podrà abandonar la pista i, per tant, entrar el següent equip.

4. Els jugadors/es hauran de col·laborar en la neteja del seu entorn i material, tant per
conscienciar-los com per ajudar en la neteja.

5. Pel que fa a la desinfecció dels lavabos, es disposaran de tovalloletes desinfectants per tal de
netejar la tassa abans i després de la utilització d’aquesta. Els entrenadors seran els
responsables de que es compleixin aquests requisits. Tot i així, es recomanarà no utilitzar els
lavabos.

6. Cada jugador/a haurà de portar-se la seva aigua o beguda i no es podrà compartir amb cap
company. També caldrà possar-se les sabates de joc i/o entrenament al momento d’entrar a
pista, no son valides les sabates de carrer.



7. En tema ventilació de equimanet tancat será natural. Sempre que sigui posible i necessari 
estarán totes les portes obertes per afavorir aquesta renovació d’aire.

8. Els entrenadors hauran de ser molt curosos amb la neteja de mans i seguir el protocol 
establert: quan, com, quantes vegades, etc.

9. A la grada es podrá romandre sempre i quan es mantingui la distancia de 2 metres. 
Respectan les cadires en les que es pot seure i en les que no. 
3.- AGRUPAMENT DE JUGADORS/ES I ORGANITZACIÓ DELS ENTRENADORS/STAFF TÈCNIC 

S’han establert els grups de convivència i relació de la manera més autònoma possible per tal 
d’evitar el màxim el contacte amb altres grups de convivència. En aquest sentit, s’ha procurat 
que un grup funcioni amb el mínim de contactes possibles d’altres grups, ja sigui directament o 
a través de compartir espais, entrenadors, etc. 
Cada equip és un grup de convivència estable i tindrà el seu entrenador/es i aquest no podrà 
entrenar un altre equip. Tan sols els preparadors físics, fisioterapeutes podran canviar d’equip i 
sempre hauran de treballar amb les mesures de protecció general. 



Compromís de Responsabilitat per a l'ús d'instal·lacions per a un/a 
esportista

Esportista:.......................................................................................... 
Data de naixement: ...... /....... /............
DNI: .................................

Mitjançant aquest document, jo ................................................... ...., 
declaro que he estat degudament informat, en un llenguatge objectiu i 
clar, que la decisió d'utilitzar les instal·lacions esportives, amb la finalitat 
de mantenir la meva preparació esportiva, és fruit d'una decisió 
personal, amb la que he pogut valorar i ponderar conscientment els 
beneficis i efectes de l'entrenament, al costat dels riscos per a la meva 
salut que comporta l'actual situació de pandèmia.

Manifesto no haver estat en contacte amb persones infectades en els 
darrers 14 dies, no tenir símptomes com ara tos, febre, alteracions del 
sabor ni olfacte, ni ser persona pertanyent als col·lectius de risc.

Manifesto que he estat adequadament informat/da de les mesures que 
haig de tenir en compte per a reduir els riscos i sé que els 
responsables de les instal·lacions no poden garantir la plena seguretat 
en les instal·lacions en aquest context.

He estat informat/da i advertit/da sobre els riscos que podria sofrir si 
contrec la malaltia COVID- 19, així com les conseqüències i possibles 
seqüeles que podria comportar no sols per a la meva salut, sinó també 
per a la dels altres.

Em comprometo a seguir les directrius marcades per la Regidoria 
d’Esports, d’acord amb les indicacions de les autoritats.

Entenc el risc i la possibilitat d'infecció per COVID-19, i soc conscient 
de les mesures que he d'adoptar per reduir la probabilitat de contagi: 
distància física i rentat de mans freqüent. Finalment, fent ús dels drets 
garantits per la llei, declaro la meva intenció de fer ús les instal·lacions 
esportives, assumint personal i individualment totes les conseqüències 
i responsabilitats.

Signatura                                         Signatura tutor en cas d’un/a menor


